
 
 

 

BESEDA  Ž I V EGA  BOGA  
 

Potem je Gospod določil  
še drugih dvainsedemdeset  
in jih poslal pred seboj  
po dva in dva  
v vsako mesto in kraj,  
kamor je hotel sam priti.  
Govoril jim je:  
»Žetev je velika,  
delavcev pa malo;  
prosíte torej Gospoda žetve, 
naj pošlje delavcev  
na svojo žetev.  
Pojdite: glejte,  
pošiljam vas kakor  
jagnjeta med volkove.« 

 

Lk 10, 1-3) 
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Biti učenec pomeni postati vajenec 
Jezusa Kristusa. Vajenec pa se nauči 

svojih opravil tako, da jih dejansko 
 izvaja in ne samo  

bere ali govori o njih.  
Kristjani smo zato  
poslani v svet, med  

ljudi, ki morda ne 
 mislijo vedno enako  

kot mi, da bi lahko 
 v polnosti opravljali  

svojo nalogo.  
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V čem je volk volk? Požrešen je in 
krvoločen, obenem pa napadalen in 
nasilen. Jagnjeta preprosto ne more 
mirno gledati, četudi ni ogrožen in 
ga ne preganja lakota. 
 

Jagnje je drugačno. Vsakršno nasilje 
in razkazovanje moči mu je tuje. Bra-
niti se ne zna, a tudi če bi se hotelo in 
znalo, se nima s čim. In vendar mora 
imeti nekaj, v čemer je močnejše od 
volka. Kako bi sicer moglo obstati? 
 

Smo kdaj pomislili, kaj bi bilo z nami, 
z Evropo, s svetom, če bi apostoli ali 
prvi ali poznejši kristjani nekega dne 
rekli »Naveličali smo se biti jagnjeta, 
postanimo volkovi« in bi to svojo 
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namero uresničili? Kaj bi bilo, če bi 
kdo iz take  naveličanosti za zmeraj 
in v celoti »povolčil« evangelijska 
besedila? 
 

Jagnje med volkovi je danes mladost-
nik, ki ne preklinja in ne popiva, ko 
to počenja njegova okolica. Je delavec 
v podjetju, ki vidi, kako drugi marsi-
kaj skrivno vtikajo v žepe ali drugače 
škodujejo podjetju, a sam tega ne 
stori nikoli. Je mlad par, ki se v teh 
časih »nepopularnosti« poroke pri-
pravlja nanjo, ki se prostovoljno 
odpove popolni telesni ljubezni, ko 
ve, da se javno mnenje takemu rav-
nanju roga. Je zakonski par, ki v za-
upanju vase in v Boga kljub posmehu 
okolice sprejme tudi petega otroka. 
Je javni uslužbenec, ki se zavzema, da 
bi zakonodajo v občini ali v državi 
prevevala krščanska in splošno člo-
veška načela, čeprav ga zaradi tega 
zmerjajo z nazadnjakom in klerikal-
cem. 
 

Če se bomo trudili živeti po evange-
liju, nas bo nujno spremljajo volčje 
renčanje. Čeprav bo ušesom nepri-
jetno, se ga ne smemo ustrašiti. Če 
bo to renčanje kdaj utihnilo, se bo 
treba resno vprašati, ali smo jagnjeta, 
kakršna nas želi imeti Jezus. 
 

Po: Beseda da Besedo 
 
 

 
 
 
 

 

Kar vidim dobrega pri drugih,  
me veseli, kot da bi bilo moje. 
Veselje drugih je moje veselje in  
trpljenje drugih je moje trpljenje. 
 

(sv. Favstina Kowalska) 

 

 

NEDELJA 
SLOVENCEV 

PO SVETU    
 

 

Na nedeljo 
Slovencev po 

svetu, ki jo po tradiciji obhajamo prvo 
nedeljo v juliju, je naša pozornost pri 
bogoslužju in molitvah namenjena 
četrtini narodnega telesa. Slovenska 
družba se polagoma bolj zaveda na-
rodne celovitosti v domovini, zamej-
stvu in izseljenstvu. Globalizacija 
omogoča tesnejše stike, spoznavanje 
in bližino. Izseljenska pastoralna 
struktura je dobra, potrebuje pa 
tudi posodobitve.  
 

Na slovenskem »ozemlju« v svetu in 
s tem tudi pri pastoralnem poslanstvu 
Cerkve je treba upoštevati stvarnost, 
ki izvira iz preprostega in razvidnega 
razloga: Slovenci v svetu nočejo od-
mreti. Če odhaja z odra prva genera-
cija izseljencev, ostaja druga in tretja, 
ki se ne podreja dosedanjim pristo-
pom pomoči iz domovine, ampak zase 
zahteva nove, posodobljene, učinko-
vite za njihov čas in njihovo življenje. 
To postavlja pred slovensko družbo, 
državo in Cerkev nov izziv Slovencev 
v svetu: domovina naših staršev naj 
nas vzame takšne, kakršni smo, in 
nas take obravnava kot svoje ljudi.  
 

Naj nas na to nedeljo združi skupna 
molitev in priprošnja, da bi znali rasti 
v svojih občestvih, pa naj bo to v 
domovini ali izven nje. Naj bodo 
občestva povezana, da bomo lahko 
tako opravljali poslanstvo, ki nam ga 
kot svojim učencem daje sam Jezus 
Kristus.  

Po: Družina, 2010 
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NEDELJA 14. MED LETOM * SLOVENCEV PO SVETU               ps 2 
 

7. 7. 2013 
 

PRVA  

 

7.00 
10.00 

… za žive in rajne farane 
… za + Ivana ŽOLNIR (obl.) in Tilčko 
… za + Heleno HROVAT (obl.)      * maš.: Janez B., Jože K  

PONEDEL. Kilijan, škof, mučenec * Prokopij Palestinski, š., m.   
 

8. 7. 2013 
 

7.00 … za + Betko in Ivana GABRŠEK 
 

TOREK Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci   

 

9. 7. 2013 
 

19.00 … za + Matildo SLABŠAK (7. dan) 
 

SREDA Amalija (Alma), redovnica * Antonij Pečerski, menih  
 

10. 7. 2013 
 

7.00 
 
… za + Štefko (obl.) in Jožefa KAČ  
… za + Edvarda in vse HROVATOVE,  
           Anko in vse MALISOVE      * m.: Janez B., Jože K. 
 

ČETRTEK Benedikt, opat, zavetnik Evrope * Olga Kijevska 
 

11. 7. 2013 
 
 

 

18.30 
19.00 

    adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Jožija HROVAT (8. dan) 
 

PETEK Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca  
 

12. 7. 2013 
 

 

 

19.00 
 

… za + STEINERJEVE in GROBELŠEKOVE  
… za + Frančiško in Avgusta TERGLAV 
 

                                                * maš.: Janez B., Jože K. 
 

SOBOTA Henrik (Hinko) II., cesar * Klelija Barbieri, r. ust.            
 
 

13. 7. 2013   
 

19.00 
 

 

… za + Antona LEŠNIK in Martino 
 

NEDELJA 15. MED LETOM * Kamil de Lellis, duh., r.u.              ps 3 
 

14. 7. 2013 
 

 

 

7.00 

10.00 
 

… za žive in rajne farane 
… za + Antona, Alojza in Ano KOLAR  
… za + Angelo URATNIK (obl.)  
           in ostale TÓMAŽEVE         
                                                                      * maš.: Janez B., Jože K. 

    07.07.  –  14.07.     MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    ����   

Da bi se mogli Bogu ljubeče predati,  
ga moramo spoznati kot ljubečega.  
In tako nam more samega sebe razkriti samo on. 

(Edith Stein) 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

7. julija je nedelja Slovencev po svetu. 
Slovenci po svetu so narodno romanje 
vere in upanja za Cerkev na Sloven-
skem. Lahko pa postane tudi romanje 
zapravljenih priložnosti za evangelij. 

 
 

 

To nedeljo, 7. julija bo krščen Mark 
B., Ločica ob Savinji.    
 

 

V sredo, 10. julija ob 17. uri bo dru-
žabno srečanje zakonske skupine.     
 

 

V četrtek, 11. julija bo krščen Lovro 
P., Polzela. (p. Marjan Č., OFM). 
 
 

 ORATORIJ 2013 
 

 

V nedeljo, 14. julija 
se bo s sv. mašo ob 
10. uri tudi v naši 
župniji pričel ora-
torij za otroke od 1. do 7. razreda. 
Smo v letu vere, ki nas spodbuja, da 
svojo plovbo na valovih življenja os-
mislimo v zavedanju, da nas vodi 
Božja roka in drži njegova desnica 
(povzeto po Ps 139). Iz sledečega 
izhaja tudi geslo oratorija in zaupen 
odgovor nanj: Bog je z nami – nismo 
sami! Vsi naslovi posameznih delov 
zgodbe na oratoriju so v svoji osnovi 
dvodelni. Prvi del vsakega govori o 
Bogu, drugi pa o našem odgovoru na 
njegov klic. Otrokom bomo skušali 
približati vrednote, iskanje, skupnost, 
odrešenje, evangelij, pogum in Božje 
spremstvo. Vse dobro! Vabljeni. 
 
 

  PRAZNOVANJE  
 

 

Rezervirajte si čas za soudeležbo na 
praznovanju godu sv. Marjete, 21. 
julija ob 10. uri. Povabite še druge!  

 

 

  PEVCI! ZBORI!  
 

 

Bliža se pomemben 
župnijski dogodek - 
god farne zavetnice 
sv. Marjete, biserna 
maša g. Janeza B. in 
40. letnica duhov-

ništva rojakov g. Mirka Škofleka in 
Draga Svetka. Veličina in lepota te 
cerkvene slovesnosti bo v največji 
meri odvisna od lepega bogoslužja 
in pri njem še posebej od ubranega 
petja. Za pevske vaje nam ni ostalo 
veliko časa, zato pevce vseh zborov 
in skupin naprošam, da kljub počit-
niškemu času dajo na razpolago vse 
svoje talente in se z veseljem udele-
žijo napovedanih pevskih vaj – tudi, 
oz. še posebej tistih za skupni, zdru-
ženi zbor. Združeni zbor ni le stvar 
nekaterih posameznikov, ampak res 
vseh pevcev v župniji. Dodaten trud 
je običajno poplačan z dodatnim za-
dovoljstvom. Že v naprej hvala!    

 
 

 KULTURA 
 

 

To nedeljo, 7. julija ob 19. uri bo pri 
sv. Jožefa v Celju 'Večer v atriju'. Kon-
cert bo vseboval napeve od narodne 
pesmi preko operete do šansona in 
popevke. Nastopali bodo: Andreja 
Zakonjšek, Primož Krt, Ivo Umek … 
Vstop prost. 

 
 

  OBNOVITVENA DELA  
 

 

Za obnovo gorooljskih zvonov je v 
minulem tednu darovalo 14 oseb. 
Skupaj so prispevali 750 €. Hvala! 

 
 

 

Gorooljski zvonovi sicer že zvonijo, 
povsem obnovljeni pa bodo ta teden. 

 
 
 

 
 
 


